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Sociaal Werk Nederland
1. Laat zien dat sociaal werk ertoe doet
Als brancheorganisatie bundelen we de denk- en daadkracht
van ruim 600 sociaalwerkorganisaties. Daarmee zijn we een
stevige partij die zaken voor elkaar krijgt. Wij creëren landelijk
de randvoorwaarden waaronder ú lokaal uw werk goed kunt
doen. Van wetgeving tot cao, van beroepsregister tot benchmark.
Samen sterk voor sociaal werk!

2. Lobbyt voor u in Den Haag
Kamerleden bijpraten, moties voorbereiden, middelen en
regeingen bepleiten die sociaal werk vooruit helpen. We nemen
deel aan bestuurlijke overleggen en adviescommissies, en
beïnvloeden stelselmatig de politieke agenda. Zo wordt uw stem
gehoord en uw werk gezien, door de politiek én door de media.
Daar plukt u lokaal de vruchten van.

3. Zet uw werk in de schijnwerpers
We zetten campagnes op die de meerwaarde en urgen-tie van
sociaal werk helder uitdragen. We mengen ons in het publieke
debat over actuele thema’s in óns sociale domein. We verzamelen
relevante informatie, signaleren trends en geven onze visie: op tv,
de radio, sociale media, in kranten en vakbladen. We dragen het
vakmanschap van sociaal werkers uit met sterke voorbeelden en
aansprekende ambassadeurs. Zo genereren we mediaaandacht:
wij landelijk, u lokaal. Samen zorgen we dat niemand om het
sociaal werk heen kan.

4. Verhoogt uw vakmanschap en kwaliteit
Leden kunnen aan de slag met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk,
om zich hiermee te positioneren op het gebied van kwaliteit en
vakmanschap.
Sociaal werkers zijn professionals met specifieke vaardigheden.
Vandaar het nieuwe beroepsregister Sociaal Werk en het register
Jeugdhulp. Ook onze governancecode, kwaliteitskaders en het
Actieprogramma Professionalisering dragen bij aan continue
kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. Door permanente
afstemming met beroepsopleidingen zorgen we voor onderwijs
dat sociaal werkers van morgen optimaal voorbereidt op het
sociaal werk van overmorgen.

5. Maakt werk van innovatie

6. Tilt uw organisatie op een hoger plan
Via de benchmark kunt u uw bedrijfsvoering vergelijken
met die van andere organisaties. We schrijven adviezen en
organiseren bijeenkomsten over inkooprelaties met gemeenten,
aanbesteding, organisatiemodellen en fiscale kwesties. Dat helpt
u om uw organisatie ook bedrijfseconomisch op koers te houden.

7. Laat uw medewerkers nog beter
functioneren
Onze juristen bieden uitkomst bij al uw personele kwesties.
Vragen over de cao, arbeidsvoorwaarden of ontslag? Zij weten
raad. Voor uw P&O’ers houden we bijeenkomsten, maken
we voorbeelddocumenten en is er altijd een collega online in
de platformgroep. Met het sectorfonds FCB werken we aan
de arbeidsmarktfitheid van uw medewerkers. Zo haalt u het
maximale uit uw menselijk kapitaal.

8. Geeft u een stevige basis voor goed werk
geverschap
Mede namens u sluiten we de cao af met de vakbonden. Zo
beslist u mee over een gezonde balans tussen uw (werkgevers)
belangen en die van uw medewerkers. Dankzij collectieve
contracten krijgen uw medewerkers korting op verzekeringen,
trainingen en cursussen. Dat maakt dat mensen graag bij u
willen werken.

9. Helpt u aan een invloedrijk netwerk
We zoeken en vinden voortdurend nieuwe kansrijke partners
voor het sociaal werk. Zodoende bieden we u steeds een sterk
intern en extern netwerk. Direct door u in contact te brengen met
andere leden en stakeholders, indirect via onze nauwe contacten
met cruciale partijen als bijvoorbeeld VNG, ActiZ, NOV, POraad, GGZ Nederland, GGD-GHOR, Veiligheidshuis, huisartsen,
ministeries en politiek.

10. Versterkt de branche door uw inbreng
Een slagvaardige brancheorganisatie kan niet zonder leden die
het belang van krachtenbundeling inzien en zich daarvoor
inzetten. Profiteer daarvan, neem uw verantwoordelijkheid en
word lid!

Met kennisinstituten en ministeries werken we gestaag
aan ondersteuningsprogramma’s en kennisontwikkeling,
bijvoorbeeld over sociale wijkteams. Via academische- en
Wmo- werkplaatsen, leerstoelen en kennisuitwisseling initiëren
innovatie waar u in de praktijk iets aan heeft. Profiteer ervan en
maak ook uw organisatie ‘state of the art’.
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